Recreatieve dijk
Behoud van strangen en
geulen direct naast de dijk
Stuw Lith verwijderen

Vergroten contrast
meanders en Lelyzone

Demen - Dieden

Verdiepen vaargeul

Nevengeulen
aanleggen

Aantakking oude meanders

Verbetering van waterkwaliteit

Reactiveren oude
Maasmeanders

Meer Maas

Natuurstapstenen
Hertogswetering

Natuur
behouden en
versterken

Natuurnetwerk
Brabant

Realiseren Groen-BlauwNatuurnetwerk (GBN)
Poelenproject

Meer peildynamiek

Ecologische verbindingszones
Beerse Overlaat
Afmaken van
oorspronkelijke EHS

Opwekking van
duurzame energie

Bloemrijke bermen
Duurzaam onderhoud
en beheer
Benutten
vrijkomende grond
Waterkracht
benutten

Landschap
klimaatbestendig
maken

Duurzaamheid
bevorderen

Windturbinepark

Rendabele
landbouwbedrijven

Meer slaapplaatsen
en winkeltjes

Weidevogelbeheer

Bomen op dijk behouden

Versterken van de
eenheid binnen
de dijken

Versterken en behoud
continuïteit van het
dwarsproﬁel van de
dijk

Onderhoud grienden en rabatten
langs de dijk

Strategie voor
bakenbomen

Historische ligging van de
Zuiderwaterlinie beleefbaar

Behoud, herstel en
versterking van
ruimtelijke identiteit

Dijken
veilig maken

Versterken recreatieve,
ruimtelijke en
cultuurhistorische structuren

Ruimtelijke
kwaliteit
koesteren en
beleefbaar
maken

WAARBORGEN
WATERVEILIGHEID
i.c.m.
VERSTERKEN
GEBIEDSKWALITEITEN

Ondernemerschap
stimuleren

Zuinig omgaan met
grond(stoﬀen)

Agrariërs blijven inzetten voor
vergroting biodiversiteit

Verkeersveilige
dijk

Recreatie bij de boer

Herstel hutten

Creëren van
gezichten van en
naar de Maas

Koesteren en beleefbaar
maken cultuurhistorische
iconen

Versterking van het
contrast tussen
landschapstypen

Beleven van rust
en ruime

Vrijetijdseconomie
versterken

Versterken en
ontwikkelen van
routestructuren

Ontwikkelen van
recreatief landschap

Onderhoudsvrije dijken

Wegennet duurzaam
veilig in richten

Vloeiende overgang
asverschuivingen dijk

Inspelen op de
lokale situaties

Rivierpeil
verlagen
>20cm

Ecologisch beheer watersystemen
Flauwe
oevers

Ontwikkeling
De Heus

Dwarsdijken en kades beleefbaar

Herontwikkeling
betoncentrale Appeltern
en waterveiligheid

Watergangen
natuurvriendelijk inrichten

Ingetogen kruininrichting

Zomerbedverbredingen
binnen Lelyproﬁel

Reliëfvolgend ontgraven

Ossekamp en de Waarden

Schapenbegrazing

Woonklimaat en
vitaliteit kernen
verbeteren

Verbeteren bereikbaarheid,
veiligheid en
toegankelijkheid

Balans tussen landbouw,
natuur en recreatie

Blijvende ruimte en mogelijkheden
voor (grondgebonden) landbouw
Lokale initiatieven
en verenigingen

Verbeteren
haven(toegang) Oss

Combinatie van landbouw en
natuur/recreatie voor
bestaanszekerheid boer.

Kleinschalige bedrijvigheid stimuleren in dorpen

Herstel oude (kerke)paden
Eendenkooien behouden
Versterken van het gezicht van Megen aan
de Maas met recreatieve voorzieningen
Het Romeinse verhaal
Informatieborden
Beerse Overlaat

Verbinding met OSS

Ontwikkelen
hoogwatergeul
Kasteel Oijen

Terugbrengen
voetveren
Fietsroutes

Ossekamp en De Waarden
ontwikkelen voor waterrecreatie
met aanlegplaatsen
Maasbelevingscentrum
Struinroutes Uiterwaarden
Rolstoelpad
Hertogswetering

Ontwikkelen van nieuwe
verblijfsrecreatie

Aanlegsteigers

Dijk als recreatieve route

Instromen
jonge gezinnen
Balans ontwikkeling
en ruimtelijke kwaliteit

Laanstructuren

Stimuleren van fiets en
openbaar vervoer
Nieuwe gezinswoningen

Versterken economische
kracht en potentieel

Innovatieve woningbouw
aan de dijk

Betaalbare starterswoningen

Kunstevenementen
Recreatie langs en over
de Maas en meanders

Verbinding met de Maashorts

